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  سفرنامة هند
  ∗عبدالجبار کاکايي

  بخوانيم يا»هندسه «دانستيم نمي. هايمان بود گي هبازي بچ. »هند سه برابر ايران است«
هاي آدمهاي زياد و پك و پوز اي پهناور با هقار يكردم حتّ هند را خيال نمي. »هند«

. ماشاِي بچگِي منت رها بود در آسمان بي. هند بافتم براي بادكنِك يا نميؤنِخ ر. يكجور
لي  شرِت بروس جيب داشتم با تنباِن ابريشمي و تي ي درتنه چمداني بسته بودم، نه بلي

 هند «:شنيدم گفتم و مي ريشخند و خوشمزگي مي هاي جغرافيايي غرب ايران به در كوچه
 نبود اش، مهم بختي ، خوشاش تش، بدبختيجمعي ،حاال مساحتش. »سه برابر ايران است

  .خيالِي من سالگِي بي  نبود در هشتچيزي مهم  كه هيچنه هند
هاي كوچك در  هدر اقيانوسي بزرگ با لكّ اي دارد ديده بودم در اطلس ها دِم آويخته

. ي نبودا ديدنم جدام. پرچمي داشت اطرافش كه هريك فاتحي و اميري و قشوني و
، آرام و ا راضي و خوشنودمبودم ا هند بي. كال بودم .طعم تند و تيزش را نچشيده بودم

  .صبور
صادرات سالمتي . اِي هنديتجويز اطب. دواي گلودردهاي مزمِن من پني سيلين بود

ةكراواِت پهن، زبان فلفل سوخت با  من از هند بود آدمي پشت ميزةمين حادثو دكتر دو 
تم تا سيلين نوش پني) خوبه(بازتر، كوبه  دهانت را باز كن، ”:گفت تند و تيزي كه مي

ا در جغرافيا هنوز دور در معرض نسيم هوش هندي بودم ام حاال. “نفر بعد. كوب شوي
  .در تاريخ هنوز دورتر

                                                   
  .شاعر و نويسندة ايراني  ∗
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و  از آگاهي با سينماي هند و قر هاي ديگري رسيدم مرتبه سالها سپري شد و به
هاي پليد از  خودمان، آدم اش سينماي آميز احساسات و آيينه غمزه و نمايش مبالغه

  .معلوم هاي خوب شان معلوم بودند و آدم زدن قيافه و حرفريخت و 
ها را شناختم،  دكترها را شناختم، هنرپيشه

سي نه . ها را و حاال جلوي سفارت هندم خواننده
. هايي شيرين  و خاطرهتساله با پاسپورت و بلي

هواپيما بال زنان رفت و در بمبئي . روز پرواز شد
قرآني كه . تادم بمبئي افة مطبعقرآنياد . نشست

كسي و من تا صبح گريه كردم كه  پدرم هديه داد به
  . نازل شده همان بودقرآنكردم  فكر مي

هواي  هاي فرودگاه بوي ادويه و عطر و هدر پلّ
من » هندسه برابر ايراِن« ساله بود سِن ٧با خانم و پسرم بودم كه . شرجي پيچيده بود
  .هاي كودكي  سالهاي دبستاِن حكيم نظامِي بود و خوشمزگي

ي معابد و مساجد و بازار ها و حتّ ابنيه و. بمبئي را چهار روز زندگي كرديم
تماشا گذشت و گاهي گپ و گفت  به دهلي رفتيم و ها در اقيانوس هند و به  فيلةجزير

پاكستان رفتيم  پور و به جي با تاج محل و. هاي دانشگاهي و بيست روز شد در محيط
اضافه شد و ارديبهشت سال   و كويته و كراچي و هفده روز ديگرآباد الهور و اسالم

بيست روز شد برگشتم . دو ماه بعد دوباره رفتم .ايران برگشتيم هفتاد و شش به
گروهي و امسال  دو سه سالي گذشت و دوباره رفتم و سال بعد با. درك بيشتر با
  .گروهي ديگر با

اند و خدايان  روها خوابيده خدا در پيادههاي  خليفه. هند نوار يكساني دارد در تماشا
هاِي  پرستندگاِن آدم. ذات عناصر و اجسام پرستندگان نيروهاي طبيعي و. در معابد

هاِي دوره گرد و گرماي طاقت  و فروشنده هاِي گل ِس مذاهب و حلقهكاريزما، طعِم مقد
هاي   پهن و تنهاي انبوه درختها با برگ  وـ ريگشا ـ موتورهاي سه چرخه ةسوز و نال

هاي زياد زياد، زيادتر از فرصت نگاه  آدم اي و بناهاي نوساز و مندرس و نحيف و تركه
  .و تماشا

 ةودخانبرنامه بعد بازديد از ر
هاي  سوار قايق. زير معبد بود

نفره شديم و تاريخ مختصر  ١٥
 ةهند را بدون احتساب دور

ج كنان ديديم واسالمي تفر 

 .شنيديم
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رسيد  ما كه مي صف به. ورود ايستاديم از ماهان اير كه پياده شديم در صِف مهر
  .رسيدن و گذشتن شد مثل هميشه شتاب مجهولي داشتيم براي فربه مي

رود و انبوه مسافران  يكسره پيش مي ش روان وا ي نيماييعبدالملكيان مثل شعرها
ما  كنيم تا مهر ورودي به و صبر مي رويم گرديم و پيش مي برمي. دنبالش ماهان اير به

  .رسد مي
بندي  ها بسته هايس رايزني با چمدان كنسروِِ استقبال و در قوطي قزوه آمده است به

هاي  شود اتاق اش مي خالصه .يورسيتييون شويم و عازم اينترناشنال گست هاوس مي
سمفوني  ب باهاي مرتّ و تخت هاي سقفي و كولرهاي گازي دانشجويي با پنكه

  .يكنواخت صداي پشه تا صبِح سالمتي و صبحانه
بود براي آدمي خيالي كه دست بر  اسمي.  را عبدالملكيان ساخت»من رخوتؤم«

بود د هنةا اين تركيب خالصقضا با خيال مخالف بود ام.  
  شد در بستر خيال و خيانت هالك  من ببين كه بيدل بيچاره عاقبتؤم  

  .خيالِي عبدالملكيان  سفر بود اين آدِمةاين هم شاهدش و قصّ
 اردو و سانسكريت و هياهوي زبانهاي ست در سالح كارآمد سهيل كه زبان آوري

  . از كار افتاده بودانگليسي كامالً
هاي معكوس عادِت ذهني ما را در عبور از دو ترد ها ها سمت راسِت ماشين فرمان

  .افتد فاق ميداد هم نرسيم حادثه اتّ ريزد اگر به هم مي عرِض خيابان به
دانشگاه  گروهي را دكتر اختر مهدي برد به دو گروه شديم براي دو منظور،

آشنايي مختصري در . دانشگاه دهلي ر بههكي، گروهي را دكتر چندر شاهرلعل نهروجو
ها حاصل شد ها و خواستهمعارفه و طرح آرزو حد.  

زبان  زبان فارسي در هند مثل زبان هندي در ايران غريب است و پروفسورهاي
مدرسه  ار قديمي هستند كه فارسي را نه ازيا تج ها  نوه يا فرزند بازرگاناًفارسي بعض

 انزواي زبان در واقع نسل جديد آموزش مصادف با. ندا هتربيت خانوادگي آموخت كه به
  .تازي انگليسي و ترك تازي عربي شده است هفارسي و يكّ

 صورت زنده تصاويري را از سطح شهر ه ماشين مثل مونيتوري است كه بةشيش
 روها، خياباني، گرسنگان خواب آلوِد پياده نمايش عواطف خواهندگان. دهد  نشان مي
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ِ روسري توفان رنگ  ةهاي تير جابي، پوستهاي پن هاي كشميري و لباس هاي روشن
قول خالق  هسقف و آزاد و ب هاي بي هاي كوچك و نقلي، زندگي خورده، ماشين آفتاب

  .»اين عادالنه نيست «من رخوتؤم
  .ل تعيين شد ديدار روز اوةبرنام
 حكمران سالطين ةحوز.  سرخ دهليةقلع

تركهاي قراختايي و  گوركاني كه با غلبه بر
يع بابري را بنيان ها قلمرو امپراطوري وسهندو

لياقت ترينشان اكبر شاه بود و  با. نهاده بودند
زيب كسي  اورنگ. زيب ع ترينشان اورنگمتشر

. ش حاصل استنساخ قرآن بودا دستمزد پادشاهي. سلطان حسين خودمان بود مثل شاه
رحم  هاي بي زيب مثل اغلب شاهزاده ا اورنگام. جهانگير هم پر بدك نبودند همايون و

  .بند كشيد و حكومت را در دست گرفت را بهو برادران  پدر
معماري  هاست كه رفته رفته با زاده  تاريخي هند حاصل معماري مغولةابني
 اين آميختگي زمند عصر صفوي آميخته شده است و در تاج محل نمايشي ا شكوه

  .آيد مي چشم به
و   وسيعةط سرخ با مسجد موتي و سه عمارت سلطاني و محوةرد فورد يا قلع

 هاي سرخ و انبوه بازديد كنندگان در مدخل بازار صنايع دستي انداز زيبا و سنگ چشم
 بازديد از اين قلعه دو ساعتي طول كشيد و باز. اسي داشتهاي خوبي براي عكّ سوژه

  .اينترنشنال گست هاوس يونيورسيتي برگشتيم به
با يك  پيمايي هندي وروز دوم سفر عازم بمبئي شديم با جت اسپايسي شركت هوا

 .خير در زير باران شديدأساعت ت
من و . شديم استقبال آمده بودند باز هم دو گروه  فرهنگ و سركنسول بهةرئيس خان

ة خان رئيس. سمت هتل مصاحبه و گروهي ديگر به گرمارودي و اميرخاني رفتيم به
 هتل گي رفتيم بهترتيب مصاحبه داده شد و هم. فرهنگ از احفاد منوچهري دامغاني بود

wcym روز  .ه البتّ,كوهجا شديم با ِش اسمش پيدا بود جاي مرتبي نيست و جابه كه از
. آباد بود و دريا ويران منؤمان م نام كشتي. ها رفتيم در باران شديد  فيلةجزير بعد به

. هند نوار يكساني دارد در تماشا
روها  هاي خدا در پياده خليفه

 .اند و خدايان در معابد خوابيده
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. ويشنو بسيار جالب بود ديدار از جزيره و غارهاي باستاني و تمثال شيوا، برهما و
در برگشت لنج . كيلومتر ٤٠ اً تقريبةاي سرسبز و زيبا در غرب بمبئي با فاصل جزيره

  .دچار توفان دريايي شد و مدتي روي آب سرگردان بوديم
ما . است هميشه رفتن روي آب و پريدن در هوا براي فرزند آدم پرمخاطره بوده

مثال اگر . هوا ه بهزمين داريم و ن اعتمادي نه به.  بايد صاف روي خشكي راه برويماصوالً
كجا آويزان  م يا اگر دريا بهم ريخت بهيكجا بگيريم كه نيافت سقوط كنيم دستمان را به

و بزنيم  توانيم راه برويم لب رسيده را؟ فقط روي زمين صاف است كه مي كنيم جان به
  .زير آواز

تاد فق افااتّ ا وقتي توفان بمبئيارزيد ام تماشاي جزيره مي  سفر دريايي بهةمخاطر
  .كني صداي دريا گوش سهيل هم باشي بايد ساكت بشوي براي چند دقيقه و به

داشت  ا خطر همچنان وجود ام,فانوس دريايي چسبيد كشتي در وسط اقيانوس به
كه  انگيز اتاق ناخدا بود تازه فهميديم ي رحماندوست راوي نمايش غمبعدها كه مجتٰب

بخنديم  ت و اجازه داده است تا باز هم بگوييم وما بخشيد اس ت بهمرگ زندگي را با منّ
  .اسكله خشكي رسيد و جانمان را تلو تلو خوران برديم به كشتي به. و بمانيم

 اقيانوس هند ة، حاشي رفتيم، در ابتداي خيابان كوالباهتل سوبا  بهعصِر خيس بمبئي
هم  نگتي گوش تا گوش، تجمعي. سمت سمينار  بهاستراحت الزم عازم شديم و بي

گشت و گذار در ساحل   بهشام تند هندي را آهسته خورديم و شب. نشسته بودند
 ديوار كوتاِه ة در حاشي.گشت دست خالي زد و برمي  ميساحل  بهموج. گذشت اقيانوس

هوا درست   بههاي سر پاي هتل. خواب ريخته بودند و گدا و بيكار و بي ساحل توريست
ياي ؤتخت و تاج خوابيده بودند در ر هاي بي هاراجهسفت و نمدار، م هاي روي موزائيك

  .شب ساحليِ مومباي
بيدج و  با ناصر فيض و علي هوشمند و سعيد بيابانكي و محمود اكرامي و سهيل و

  .روهاي مغموم عبدالملكيان راه افتاده بوديم در حاشيه هتل پياده
صداي  ادر هواي ولرم و شرجي ساحل ب. سمج و سخت. زد  ميتنها دريا حرف

ساعتي قدم زديم . هاي نيمه شب هاي سلطاني كاسب موزون نعل اسب و چرخ كالسكه
  .تا خود صبح باران آمد. آمديم تا هتل سوبا و
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هواپيما پنبه  اي بعد در باران روز دوشنبه بمبئي با جت اسپايسي پريديم و دقيقه
  .هليو باز هم د. ابرها را زد و ليز خورديم در سطح سيال و آبي آسمان

مقبره . شنال گست هاوس يونيورسيتي بوديم و صبح عازم آگرا شديماشب در اينترن
  .ممتاز محل

و افتادم  گرما و خنكاي كولر گازي. عخوابي و تب و تهو بي. حال مستقري نداشتم
. شهر آگرا  طوالنياً نفره در مسير نسبت١٥دم با گروه ا باز هم راهي شام. نيم بيمار

. كرديم  داغ گرماي طاقت كش، جلز و ولز كنان زيارتةل ماهيتابمحل را داخ تاج
روي   رود جمناة دلگشا و سرسبز جلگةعمارت افسونگر و مرمرين و سفيد در صفح

 هاي توريستي كشيديم و طوافي در اطراف عمارت و بازگشت هاي مان جوراب كفش
  .دهلي به

 انصافاً. ات هند امروز سومنةخانبت. تماشاي معبد آگشاردام رفتيم شب دهلي به
تراِش تنش  ”قول خسرو احتشامي به. اند از زيبايي بت در شعر فارسي راه نگفته بي

 ٢١. مان كردند راهنمايي تفصيل احترام و ادب و به يان معبد بامتولّ“ تقوا زد به تيشه مي
معبدي را ساختند  يك ميليون نفر هشت سال كار كردند و. مه در يك معبدهزار مجس

خدايان در   چشمةتراش دماغ و گوش. كرد شاه بود يك روزه ويران مي ه اگر نادرك
خود را  دلبركان سنگي خدايي بماند، قدرت مگس راندن از. نهايت استادي و مهارت

  .نداشتند
خط اتوي  هاي پنجابي و ها و لباس غوغاي روسري. جگاه هندوان سير بودجا تفر آن

معبد  شكوه در آمفي تئاتر با. داد  مياري را نشانشلوارهاي مردان، فراغت و ديند
  هزار نفر نشستيم و رقص نور و آب را با اجراي موسيقي شنيديم٥جمعيتي درحدود  با

  .و نگاه كرديم
نفره شديم و تاريخ  ١٥هاي  سوار قايق.  زير معبد بودةبرنامه بعد بازديد از رودخان

هايي  در منظره. شنيديم ج كنان ديديم و اسالمي تفرةمختصر هند را بدون احتساب دور
خنكاي زير معبد . كرد  مياي كه روايت غيرطبيعي با صداي افكت و موسيقي و گوينده

شنال اسمت اينترن  بهافتاديم راه. ت بخش شده بودزد لذّ  ميصورتمان  بهو باد نمناكي كه
  .سراي ما عجب اسم آبادي دارد اين مهمان. گست هاوس يونيورسيتي
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هاي دوره  فروشنده. پت ننگر و جا سروجي.  بعد عازم بازار شديم براي خريدروز
هم فيل  قصد داريم فيل بخريم آن. گيرند  ميگيري را از آدم ر و تصميمگرد قدرت تفكّ

ميانه جستجوخسته كه عبدالملكيان مصر  ا دستمال و كيف جيبي روي دستمانكرد ام 
 يكي. دهند  ميحركات پانتوميم برايت نمايش ا باطرز استفاده از وسايل ر. گذاشتند مي

. كند  مييكي با ماساژور دستي نوازشت. زند  ميموهايت  بهيكي برس. زند  ميفلوت
در بازارها تمركز دستخوش . ها بماندتازه حساب گدا. خاطر چندرغاز روپيه  بههمه

  .است تالطم
ساعتي . كرديم  خداحافظيبستيم و با قزوه و ضيايي بار و بنه را. روز آخر سفر شد

ارتفاع   گرمارودي در١٣٨٧خرداد  ٢٣ درست نميه شب . بعد در فرودگاه دهلي بوديم
خستگي  سهيل روي كف هواپيما نشسته بود از.  هزار پايي سراسيمه از خواب پريد٣١

ناصر فيض آخرين جمالت قصارش را سرپايي . و سرش را روي صندلي گذاشته بود
هند دور از انتظار . ريخت  مياميرخاني خاطراتش را روي لب تابشرضا . كرد  ميحراج
 كه هواپيما روي باند فرودگاه ,ي رحماندوست خسته و آراممجتٰب. بيدج بود موسي
  .نشست

  


